
Kritériá pripustenia práce k súťaženiu SOČ  

 

1. Postupový kľúč súťaže: 
 
 Školská prehliadka prihlásených prác SOČ sa uskutoční 3.3.2016 (štvrtok), po 6 

vyučovacej hodine o 13,30 hod v učebni 301.Prácu je potrebné do súťaže prihlásiť do 

20.2.2016.  

 Krajská prehliadka sa uskutoční 8.4.2016 na Spojenej škole , ul. SNP 15 , Sabinov a do 

tohto kola môžu postúpiť po 2 práce z každého odboru.  

 Celoštátna prehliadka 27 – 29.4.2016,  Stredná priemyselná škola elektrotechnická, K. 

 Adlera 5 , Bratislava. 

 Na všetky súťaže súťažiaci musia mať so sebou správne a úplne vyplnenú prihlášku 

a jeden výtlačok súťažnej práce.  

 registrácia súťažiacich sa uskutočňuje elektronickým spôsobom na stránke ŠIOV-u 

http://www.siov.sk/elektronicke-prihlasenie-do-sutaze-soc-registracia---
prihlasenie/12232s a na stránke Krajskej komisie SOČ 

http://www.soc.vadium.sk/dokumenty/elektronicka_prihlaska.pdf 
 

2. Rozsah práce: 
 rozsah nie viac ako 25 strán bez príloh, (odporúča sa 15-20 strán) príloh môžete mať 

koľko chcete,  

 do stránkovania sa  POČÍTAJÚ: titulný list, obsah, ciele práce, materiál a metodika 

práce, vlastná práca, výsledky práce, diskusia, závery práce (zhrnutie alebo záver), 

zoznam použitej literatúry   

 do stránkovania sa NEPOČÍTAJÚ: obal, čestné vyhlásenie, poďakovanie, resumé, 

prílohy  

 

3. Štruktúra práce:  
 práca MUSÍ  obsahovať: titulný list, obal, obsah, úvod, ciele práce, metodika práce, 

vlastná práca, zhrnutie 

 ( záver, výsledky práce) , bibliografia, resumé  

 ostatné časti nie sú povinné a je na žiakovi, či ich použije vo svojej práci  

 

4. Formálna úprava:  
 práca napísané v autorskom pluráli ( t.j. v prvej osobe množného čísla, aj keď je autor iba 

jeden žiak )  

 písmo Times New Roman CE , veľkosť písma 12 ( väčšie alebo zvýraznené písmo sa 

používa iba na označenie jednotlivých častí a kapitol ) latinské názvy sa píšu kurzívou  

 riadkovanie 1,5  

 zarovnanie s okrajmi  2,5 cm hore, dole, vpravo, 3 cm vľavo  

 citovanie zdrojov v práci, presné citovanie s odkazom na použitú literatúru  ( poznámka 

pod čiarou ) 

 číslovanie strán ( podľa bodu 1 )  

 terminologicky a pravopisne správne 

 práca sa  nahráva na stránku www.soc.vadium.sk vo formáte PDF !!! a prílohy v ZIPPE 

 

 

 

http://www.siov.sk/elektronicke-prihlasenie-do-sutaze-soc-registracia---prihlasenie/12232s
http://www.siov.sk/elektronicke-prihlasenie-do-sutaze-soc-registracia---prihlasenie/12232s
http://www.soc.vadium.sk/dokumenty/elektronicka_prihlaska.pdf
http://www.soc.vadium.sk/


5. Samostatná originálna práca 
 práca MUSÍ byť vlastná, napísaná autorom ( autormi ) práce  

 autor je jeden, ostatní sú spoluautori  ( najviac dvaja  spoluautori )  

 ak obsahuje čestné vyhlásenie je o tom, že autor ( autori ) pracoval samostatne v súlade 

s etickými normami  

 rešpektuje autorský zákon - citáciou uvedie všetky využité informácie v práci ( meno, rok 

), každá citácia musí mať svoj bibliografický odkaz  

 

6. Metodická príručka: 

Podrobnejšie o vyššie uvedených kritériách sa dočítate v Metodickej príručke, ktorá je na 

stránke ŠIOV http://www.siov.sk/files/sutaze/soc/Obal_a_Metodika_SOC_2013.pdf   a na 

stránke Krajskej komisie SOČ www.soc.vadium.sk klikni na „dokumentácia“, klikni na 

„šablóna na vytvorenie dokumentácie súťažnej práce SOČ 2016“  a nájdeš tam aj iné užitočné 

informácie 

 

Súťažné odbory :    
01 – Problematika voľného času  

02 – Matematika, fyzika  

03 – Chémia, potravinárstvo  

04 – Biológia  

05 – Životné prostredie, geografia, geológia 

06 – Zdravotníctvo a farmakológia  

07 – Pôdohospodárstvo ( poľnohospodárstvo, lesné a vodné    

        hospodárstvo )  

08 – Cestovný ruch, hoteliérstvo, gastronómia   

09 – Strojárstvo, hutníctvo, doprava  

10 – Stavebníctvo, geodézia, kartografia  

11 – Informatika  

12 – Elektrotechnika a hardware  

13 – História, filozofia , právne  vedy  

14 – Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie  

15 – Ekonomika a riadenie  

16 – Teória kultúry, umenie, umelecká , odevná tvorba  

17 – Pedagogika, psychológia, sociológia     

  

http://www.soc.vadium.sk/
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Práca s elektronickou prihláškou SOČ 
 

 zadaj http://www.siov.sk 

 klikni na „ Odborná tvorivosť“  „ SOČ“  „ Elektronické prihlásenie do súťaže SOČ  

Registrácia / prihlásenie „ 

 v časti „ Som tu prvý krát“ ( ak žiak nie je ešte registrovaný  a nemá konto ), klikni  na „ 

Kliknite sem“ 

 k získaniu prístupového hesla k tvojej práci klikni na „ Získať heslo“ , napíš svoju e-

mailovú adresu, do niekoľkých minút ti dôjde prístupové heslo, ktoré ale nesmieš 

zabudnúť, niekde si ho zapíš, ak zabudneš musíš si vyžiadať nové, 1 žiak  =  1 e - mail  =  

1 heslo  

 po zadaní  a potvrdení e-mailu dôjde žiakovi naň heslo a žiak môže pokračovať  

 klikni „Späť na prihlásenie „ 

 už máš heslo a ak  sa  chceš prihlásiť  a  zadať novú prihlášku , klikni  na  

 „ Nová prihláška „  a vyplň 1. časť prihlášky ( vyplň názov práce, súťaž – školské kolo, 

vyber odbor v spolupráci s konzultantom, napíš autorov, spoluautorov, kraj, školu ,okres 

školy, zriaďovateľa 

 (v našom prípade je to Krajský školský úrad v Prešove ), konzultanta, požiadavky na 

materiálne a technické zabezpečenie atď.  

 vyplň 2. časť e- prihlášky, kde vyplníš tvoje jazykové znalosti, anotáciu ( čo je popis práce 

) aj  v anglickom jazyku, hlavné údaje o práci ( až po ukončení práce ) zadaj svoje úspechy 

v iných súťažiach s touto prácou alebo inou prácou  

 prácu do prihlášky nahraj až keď je úplne hotová, ak ju nahráš, odošleš, nie je možná 

oprava a doplnenie práce   

 k prihláške je možné pripojiť súbor ( prácu ) vo formáte PDF maximálne 32 MB a je 

možné pripojiť súbor vo formáte ZIP. maximálne 32 MB , spolu teda 64 MB  

 nezabudni dať súhlas s použitím tvojich osobných údajov kliknutím „Súhlasím s použitím 

osobných údajov pre potreby SOČ“  

 klikni „Uložiť“   

 ak máš prácu úplne hotovú a chceš ju poslať, klikni „ Poslať prihlášku „ , ale potom už 

nie je možná oprava a  doplnenie práce a prihlášky   

 pri obhajobe žiak má pri sebe prácu v písomnej forme a prihlášku  len v jednom výtlačku  

 prezentáciu novej e- prihlášky na SOČ majú predsedovia PK  a je zavesená aj na našej 

stránke, podobne ako aj tento návod  

http://www.siov.sk/

